Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 27 maart 2018
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. D. Lacroix

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Besluit

A.1.

0680424 - De besluitenlijst van
de vergadering van B&W d.d.
20 maart 2018

Zweers,
Monique

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen

A.2.

0679320 - Jaarverslag
aansprakelijkstellingen 2017
gemeente Hof van Twente

Boonstra,
Sjoerdtje

Besloten is kennis te nemen van het "Jaarverslag
aansprakelijkstellingen 2017 gemeente Hof van
Twente".

A.3.

0677814 - Evaluatie Regeling
Regio Twente

Müller,
Lisette

Besloten is de raad voor te stellen gebruik te
maken van de mogelijkheid om een zienswijze
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van
de Regio Twente over de Regeling Regio Twente.

A.4.

0675142 - Mandaatverlening

Agteresch,
Eef

Besloten is:
1. het nemen van besluiten op grond van de
verordening "Tegemoetkoming onvermijdbaar
medisch afval" te mandateren aan de
afdelingsmanager Leefomgeving.
2. hierbij gelijk ondermandaat te verlenen aan de
Teamcoördinator Openbare Ruimte en de
Gegevensbeheerder

B.1.

0677528 - Raadsbrief inz.
éénmalige bijdrage
Reggehof/Muziekschool

Mark, van
der, Harry

Besloten is:
1. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de
raad aan te bieden
2. in te stemmen met de brief aan de Reggehof/
muziekschool

B.3.

0679414 - Bijdrage Stichting
Stadslandbouw 2018

Braat, Prisca Besloten is:
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2017 en
de plannen voor 2018 van de Stichting voor en
door Goor
2. in te stemmen met de voorgestelde beleidslijn,
dat de stichting een belangrijk aandeel kan
nemen in activering, re-integratie en
ontwikkeling stadslandbouw
3. in te stemmen met voorgestelde bijdragen voor
2018 van totaal € 37.500

C.1.

0676898 - Beslissing op
bezwaar gericht tegen de
omgevingsvergunning voor de
wijziging van het gebruik van
het perceel De Strookappe 24
te Delden

Beernink,
Erna

Besloten is:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften
(kenmerknummer 2017-058 en 2017-060) over
te nemen;
2. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit onder nadere motivering
en aanscherping van de voorschriften in stand
te laten met in achtneming van het advies van
de commissie bezwaarschriften;
4. betrokkenen schriftelijk te informeren

C.2.

0679758 - Beantwoording
Roebert-ter
schriftelijke vragen van de PvdA Horst, Alie
over archeologie

Besloten is de vragen gesteld door de PvdA
inzake archeologie te beantwoorden.

D.1.

0664257 - Havenverordening
2018

Oost,
Lieuwe

Besloten is de raad voor te stellen de
Havenverordening 2018 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Havenverordening
2015

D.2.

0671222 - Strategienota SWB
‘We regelen het 1,2,3..’

Braat, Prisca Besloten is:
1. kennis te nemen van de Strategienota SWB
2018-2022 ‘We regelen het 1,2,3’
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen.

Vastgesteld d.d. 3 april 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

